
 

ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ «ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ» 

 

Πρεμιέρα για τον «Πατέρα» του Ζελλέρ 

με συγκλονιστικές σκηνές για το Αλτσχαιμερ 

 

 

Το πολυβραβευμένο έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο Πατέρας» παρουσιάζει το «θέατρο ένα» σε 

πρεμιέρα την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στις 8.30 το βράδυ. Το έργο έχει πάρει 13 συνολικά 

βραβεία μεταξύ των οποίων και  το Γαλλικό «Μολιέρ», για το καλύτερο θεατρικό το 2014, ενώ το 

2017 τιμήθηκε με το βραβείο  Manchester Theatre Awards. Το 2016 τιμήθηκε με το Academy 

Theatre Awards του Ισραήλ, το  2017 τιμήθηκε με το  Hong Kong Drama Award και το 2018 πήρε το 

Aplauso Brasil Award.  

Οι κριτικές για το έργο «Ο Πατέρας»  διεθνώς  είναι  της τάξης των πέντε αστέρων  αφού το κοινό 

καταχειροκροτούσε τις παραστάσεις. Χαρακτηριστικά σε  κριτική για τα συναισθήματα του κοινού 

αναφέρεται ότι οι θεατές παρέμεναν καθηλωμένοι στις θέσεις τους αρκετή ώρα μετά το τέλος της 

παράστασης. 

Το έργο πραγματεύεται το  πρόβλημα που βιώνουν οι περισσότερες οικογένειες στην Κύπρο αλλά 

και σε όλο τον κόσμο: Την σύγχρονη μάστιγα της κοινωνίας, την ασθένεια Αλτσχάιμερ και τις 

επιπτώσεις στην ζωή ενός  πάσχοντος. Επι σκηνής το πρόβλημα παρουσιάζεται από την οπτική 

γωνία του ασθενούς, του πατέρα δηλαδή ο οποίος πάσχει από  Αλτσχάιμερ. Ο Αντρέ, ( ο πατέρας)  

εμφανίζεται με τα συμπτώματα της ασθένειας, σε μια παραισθητική κατάσταση η οποία εμπλέκει 

ολόκληρη την οικογένεια του.  Ποια είναι αυτή που του λέει ότι είναι η κόρη του; Ποιος είναι αυτός 

που ισχυρίζεται ότι είναι ο γαμπρός του;  Που βρίσκεται ο ίδιος; Ο θεατής θα αντιληφθεί ποια είναι 

η πραγματικότητα  και ποιες είναι οι παραισθήσεις, μόνον στο τέλος της παράστασης. 

 

Η υπόθεση 

 Ο Αντρέ, είναι ένας ισχυρός άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει πόλεμο από όλες τις πλευρές. 

Αρχικά ένα κορίτσι, μια "βοηθός" - την οποία δεν χρειάζεται καθόλου - κλέβει το αγαπημένο του 

ρολόι. Η κόρη του Άννα, μια γυναίκα που νοιάζεται υπερβολικά για τον πατέρα της προσπαθεί να 



τον πάρει μακριά από το όμορφο διαμέρισμα που ζει εκεί για πάνω από τριάντα χρόνια. Η κόρη του 

Ελίζ, αυτή που πραγματικά αγαπάει... πού βρίσκεται; Ποτέ δεν έρχεται να τον επισκεφθεί. Ο 

σύζυγος της Άννα, Πιερ με τον οποίο μετακομίζει στο Λονδίνο ή διαμένει στο Παρίσι, απειλεί τον 

Aντρέ με βία, αν δεν συνεργαστεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ξένοι μπαίνουν στο διαμέρισμα 

του λέγοντάς του ότι είναι οι φίλοι και η οικογένειά του. «Ο  Πατέρας» του Florian Zeller είναι ένα 

τραγικό-κωμικό μυστήριο, μια ρεαλιστική οικογενειακή ιστορία, μια συναισθηματικά έντονη ματιά 

στον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που βιώνει άνοια, μια δραματική απεικόνιση των 

σωματικών απωλειών που συμβαίνουν μαζί με τις ψυχικές. 

Η ασθένεια Αλτσχάιμερ 

Τα αρχικά συμπτώματα της ασθένειας Αλτσχάιμερ είναι  ήπια έκπτωση της μνήμης και των άλλων 

νοητικών λειτουργιών, απώλεια πρόσφατης μνήμης, δυσκολία στην αναγνώριση προσώπων ή 

αντικειμένων, δυσκολία  στη λήψη αποφάσεων, δυσκολία έκφρασης. Ο ασθενής  χάνεται μέσα στο 

σπίτι ή στη γειτονιά του, συμπτώματα εκνευρισμού και κατάθλιψης… Πως θα σας φαινόταν να ζείτε 

με άτομο που πάσχει από Αλτσχάιμερ ή  να βρεθείτε στη θέση του;  

 

Συντελεστές 

Μετάφραση: Ελευθέριος Έκτορας Ελευθερίου 

Σκηνοθεσία: Μαρίνος Ανωγυριάτης 

Σκηνικά/ Κοστούμια: Σταύρoς Αντωνόπουλος 

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάριος Στυλιανού 

Παίζουν: Μανώλης Μιχαηλίδης, Σωτήρης Μεστάνας, Ερμίνα Κυριαζή, Ελεάνα Παπαδοπούλου, 

Παντελής Άντωνας, Βασιλική Ανδρέου, Μάριος Στυλιανού. 

Πρεμιέρα 15 Φεβρουαρίου 2019  

Τακτικές Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 20:30 και Κυριακή 19:00 (μέχρι 10 Μαρτίου) 

Κρατήσεις: 22348203 

Εισιτήρια: €15 κανονικό και €10 μειωμένο. 

 

 

 

 

 

  

 


